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 om til foredrag
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Søren Vester
•E
 fterårsfest – kom
og vær med!
•S
 HIF starter op med
vinterprogram
• Børnedisko i Hjarup

F O R E D R A G
BUDSTIKKEN INVITERER:

Kreativitet
og det gode
landsbyliv
MED SØREN VESTER
TORSDAG DEN
4. OKTOBER KL. 19.00
I AULAEN PÅ
FORBUNDSSKOLEN
Kom og mød Søren Vester, designer og
moderne bonderøv fra Thise, og hør ham
fortælle om det gode landsbyliv og om at
være kreativ og se mulighederne, der hvor
man bor. Måske kender du allerede Søren fra TV: "Vesters Verden" om familiens
flytning fra København til den nedlagte
præstegård i Thise, "Fund med formål" fra
Hjallerup marked og senest i "Hus til halsen". På underholdende vis fortæller Søren
om, hvorfor forenings Danmark er en vigtig
sammenhængskraft for vores lokalsamfund
i byen som på landet. Sammen kan vi måske
finde nye ideer til, hvordan vi forbliver attraktive landsbyer. Der er 90 pladser, som
tildeles efter først til mølle princippet.

Efterårs

FEST
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L Ø R D A G

DEN 6.

OKTOBER

KL. 18.00

Tilmelding til Budstikken mail:
budstikken2010@gmail.com eller
sms på telefon 60744550

Billet bet
ale
ved indga s
ng

Det er gratis at deltage, når du har
betalt kontingent til Budstikken.

INDGANG
+ 3 RETTERS BUFFET

PRIS KUN:

I FORBUNDSSKOLENS

GYMNASTIKSAL

250,-

BINDENDE TILMELDING TIL KARINA TØNDER TLF. 42 48 49 39, SENEST DEN 26. SEPTEMBER

På gensyn og med venlig hilsen
Budstikkens bestyrelse

DET ER MULIGT AT BETALE VIA MOBILEPAY - OGSÅ I BAREN!

2

Hilsen Landsbyforeningen

Sommerferien er lige overstået
og så skriver vi allerede om

julestuen?
Derfor får alle forældre med spejderbørn en
seddel med hjem i løbet af september måned,
så husk lige at tjekke blade, uniformslommer og
bunden af bilen, så I får mulighed for at melde
jer til det, I har lyst til at hjælpe med.

NEJ det er ikke en fejl, men en lille bøn om en
håndsrækning.
Julestuen ved KFUM-spejderne i Hjarup har
eksisteret siden 1980 og er hver år blevet varetaget af frivillige. Nogle har sågar været med alle
årene. Det er en dejlig tradition og giver et godt
sammenhold for lokalområdet og en god økonomi for spejderne.

Men måske sidder du nu og tænker. Det ville
jeg også gerne være en del af, men jeg har ikke
spejderbørn – så er der 2 muligheder:
1. Tvinge dit barn til spejder ;-) eller
2. Bare tage kontakt til en af os og fortæl hvad
du kan bidrage med.

Vi brænder for julestuen næsten hele året, men
kunne godt bruge nye/flere hænder. Vores egne
unger er blevet så store, at de ikke længere går
i skole på Forbundsskolen, og så sker der det, at
vi ikke har helt styr på, hvem de små poder, der
går til spejder, er og slet ikke hvem forældrene
er. Derfor er det til tider svært at finde de personer, der kunne give en hjælpende hånd med
nogle konkrete opgaver til julestuen. Det være
sig kreative sysler, som kan sælges i nisseboden,
hjælpe med at lave dekorationer eller lave dej til
æbleskiver.

Husk ALLE BÆKKE SMÅ ... Det betyder, at selv 3
små hjemmelavede nisser, en dekoration, eller
at man laver dej til æbleskiverne, er en hjælp og
gør en forskel :-)
KONTAKT
• Lone Visbech Thomsen, tlf.nr. 24 85 62 55
• Liselotte Dejgård Poulsen, tlf.nr. 20 84 89 55
• Lene Svendsen, tlf.nr. 20 83 25 42
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gymnastik
KOM TIL

I SKANDERUP HJARUP IDRÆTSFORENING
SÆSON 2018/2019
I år er kontingentet for børneholdene hævet med 100 kr. og vil derved indbefatte dragter.

FORÆLDRE/ BARN (2-3 ÅR)

MINI KRUDT (4-5 ÅR)

Til forældre/barn gymnastik laver vi øvelser,
som styrker barnets motorik og sanser. Vi synger, danser, hopper, går på line, gynger, kravler,
laver aktivitetsbaner, leger med bolde og meget
andet. Vi gentager de fleste lege og aktiviteter,
så børnene kan genkende de forskellige situationer og have mulighed for at udvikle sig i løbet af
sæsonen.
• Opstart: Tirsdag d. 11/9 2018 kl. 16.45-17.30
• Instruktør: Rikke Hansen – 4041 8711

Så starter Mini krudt op igen og vi glæder os
til at se en masse børn i alderen 4-5 år. Vi vil
lave bevægelse til musik, slå koldbøtter, hoppe,
springe og træne vores balance. Vi vil sørge for,
at børnene har det sjovt og at de lærer noget.
Men ikke mindst at vi ikke kan alt fra starten,
men at det er derfor, vi skal øve os.
• Opstart: Mandag d. 10/9 2018 kl.16.45-17.45
• Instruktør: Anne Sofie Jul Knudsen – 6160 6710

RY T M E G I R L S ( 3 . - 6 . K L A S S E )
RY T M E P I G E R ( 0 . - 2 . K L A S S E )

Rytme girls er for piger, som godt kan lide at bevæge sig til god musik, vi vil arbejde med både
rytmisk gymnastik og dance moves. Vi vil træne
små rytmiske serier til god musik både med og
uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og
smidighed, for det hører med til at blive dygtig.
Og ikke mindst skal vi hygge os og have det
sjovt.
• Opstart: Onsdag d. 12/9 2018 kl. 18.00-19.00
• Instruktør: Sussanne Brøchner – 2465 5817

Rytmepiger er for piger som godt kan lide at bevæge sig til god musik, vi vil arbejde med både
rytmisk gymnastik og dance moves. Vi vil træne
små rytmiske serier til god musik både med og
uden redskaber. Vi skal lave styrketræning og
smidighed, for det hører med til at blive dygtig.
Og ikke mindst skal vi hygge os og have det
sjovt.
• Opstart: Onsdag d. 12/9 2018 kl. 16.45-17.45
• Instruktør: Marlene Mogensen – 4068 8511

NYT

S P R I N G K I D S 1 ( 0 . - 2 . K L A S S E ) Torsdag d.13/9 2018 kl.16.45-17.45
S P R I N G K I D S 2 ( 3 . - 6 . K L A S S E ) Torsdag d.13/9 2018 kl.16.45-18.15
Kunne du tænke dig at lære/blive bedre til at stå på hænder, slå vejrmøller, salto og meget
mere, så kom og vær med, når vi sammen øver os på trampolin, airtrack, redskaber og gulvet.
Det bliver sjovt og nemt, men bestemt også hårdt og udfordrende. Som noget nyt udbyder vi
ekstra springteknik for gymnaster på holdet der går i 3.-6. klasse, kl.17.45-18.15.
• Instruktør: Morten Brøchner – 3023 3333 & Vivi Lauridsen – 4081 0862
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FIT4FUN

YOGA FOR KVINDER OG MÆND
(MIN. 15 ÅR)

Træning hvor vi får pulsen op og sved på panden – men vigtigst af alt; vi har det sjovt. Timen
bliver en blanding af puls- og intervaltræning,
stabiliseringsøvelser, samt styrketræning.
Der tilføjes enkelte dansesekvenser med simpel
koreografi til god musik med både langsomme
og hurtige rytmer.
I slutningen af timen vil der være øvelser for
mave/baller/lår, inden vi strækker ud.
Programmet varierer i løbet af sæsonen, og
øvelserne tilrettelægges, så alle kan deltage
Efter en time med Fit4fun, skulle du gerne tage
hjem med sved på panden og et smil på læben.
Så kom og se, om det er noget for dig – der er
naturligvis mulighed for en prøvetime, inden
tilmelding.
• Opstart: Mandag d. 10/9 2018 kl. 20.00-21.00
• Instruktør: Mette Hougensen – 3162 8116

Yoga øger din styrke, smidighed, kropsbevidsthed og giver dig mentalt velvære. Hver yogaklasse afsluttes med afspænding.
Du er meget velkommen til en prøvetime eller 2,
inden du melder dig til holdet.
Medbring tæppe og evt. yogablok. Der er yogamåtter til rådighed.
• Opstart: Onsdag d. 12/9 2018 kl. 19.30-20.45
• Instruktør: Lise Maarssø – 2173 6910

SPIL BADMINTON I SHIF
Lyder et slag badminton som en
perfekt afslutning på en arbejdsuge
eller måske som den rigtige weekendaktivitet for hele familien ... Så er der
ledige tider fredag, lørdag (dog ikke
ml. 10.00-12.00) samt søndag. Prisen er
1.000,- kr. for baneleje fra september
til april.
• Interesseret eller vil du høre mere,
så kontakt venligst Hanne Thorøe,
mobil 28605480 eller
klebaekgaard@gmail.com

GYMNASTIK OG VOLLEY
FOR MÆND
På holdet gymnastik og volley for mænd varmer
vi op og laver styrketræning den første halve
time, herefter spiller vi volley en time. Vi slutter
af med at vende verdenssituationen grundigt.
Kom og vær med til halvanden times socialt samvær med sved på panden.
• Opstart: Tirsdag d. 25/9 2018 kl. 19.45-21.15
• Instruktør: Bent Andreassen – 2068 3071

NYT
B O R D T E N N I S O P S TA R T
Igen i år spiller vi bordtennis i SHIF. Vi
træner i gymnastiksalen på SkanderupHjarup Forbundsskole hver mandag kl.
18.00 - 19.30. Træningen er både for
voksne og børn. Vi starter op mandag
d. 3. september.
• For flere informationer er man velkommen til at kontakte John Lønborg på tlf. 60 61 20 29.

SÆSON 2018/2019 FOR
S P R I N G O G RY T M E
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SHIF`s Gymnastiksudvalg ønsker at
kunne arrangere en gymnastik- og
aktivitets-camp for børnene og deres
forældre til foråret. Vi forestiller os
en forlænget weekend, f.eks. Kristi
himmelfart, med overnatning, masser
af sjov, fællesskab og aktivt samvær.
Håber I er friske
• Nærmere info følger fra Vivi Lauridsen og Sussanne Brøchner

Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00

AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■

Ventilationsanlæg

■

Energioptimering

DØGNVAGT

■ Industriinstallationer
■

Programmering

■

Udvikling af

AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter
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LAVABO APS · FLØJBJERGVEJ 52 · 6580 VAMDRUP · +45 7555 8866 · WWW.LAVABO.DK
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Ny sæson med unicykling
Af Lene Svendsen
Lørdag den 1. september starter vi
atter op med unicykling. Vi træner i
gymnastiksalen på Forbundsskolen
fra kl. 10.00 -12.00 og efterfølgende
lørdage i ulige uger.
En kort beskrivelse af unicykling er balance på en ethjulet cykel. Unicykling
er en bred sport med mange discipliner. I SHIF er der fokus på freestyle –
mange ligheder med kunstskøjteløb,
distance, trial, som er hop på paller og
så prøver vi en gang i mellem balancen
af med muni (moutainbike på unicykel) og lidt hockey.
Det siger hvis sig selv, at du får motion
på en anderledes måde, styrker balancen, koordinationsevnen og motorikken. Det lyder nok svært at komme i
gang, men de fleste får så meget balance i løbet af 3-4 gange, at man kan
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køre med en anden cyklist i hånden.
Unicykling er for alle aldre og hele familien kan cykle sammen, hvilket også
er tilfældet hos SHIF, så tag bare mor
eller far under armen og kom forbi
lørdag den 1. september kl. 10.0012.00 og se, om det skulle være noget
for dig. Vi har unicykler, du kan låne til
træning og bliver du så begejstret, at
du selv må have en, er det til at erhverve for ca. 850 kr. for en ny og ofte kan
man finde en brugt til 3-500 kr.
Husk til unicykling hjælper vi hinanden, alle har brug for en hånd, selv
den mest øvede, det giver sammenhold i en individuel sport.
VI glæder os til at se dig, både ny og
”gammel”.
Hilsen Lisbeth, Lars Erik og Lene
Har du spørgsmål, så tøv ikke med at
tage kontakt på 20 83 25 42.

ONS
KLU
ONS
KLU
ONS
KLU

NÆSTE DEADLINE
FOR BUDSTIKKEN ER
D. 25. OKTOBER 2018

D
B
D
B
D
B

AGS
BEN
AGS
BEN
AGS
BEN

Af Inge Friis
Onsdag den 12. september kl. 9.00 starter den
ny sæson, hvor vi igen spiller, arbejder med itopgaver, drikker kaffe og hygger – og hvor alle
er velkomne.
Med venlig hilsen
Onsdagsklubben

OP FOR D R IN G !
– husk hundeposen, når Fido luftes!

LUND&MUS GRAFISK DESIGN APS
W W W. L U N D - M U S . D K · M O B I L 2 4 2 5 2 2 6 6

Der er efterhånden ikke et fortov eller en
vejkant i Hjarup, uden der ligger en lort.
Til stor gene for alle os, der færdes meget
rundt i byen.

HJARUPGÅRDSVEJ 4 · DK-6580 VAMDRUP

C

O

I

F

F

U

R

Med venlig hilsen
Liselotte Dejgaard og
Kirsten Rungholm

E

Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

Mandag: Lukket
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 08.30-17.30

Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 08.30-18.00
Lørdag: 07.00-12.30

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P
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Spejder
starter op
i uge 35
Af Nina Frank-Jessen
• Bævere (0. - 1. Klasse) mandag den 27/8
kl. 17.00.
• Ulve (2.-3. Klasse) kl. 18.30- 20.
• Trop (fra 4. Klasse) tirsdag den 28/8 kl.
19.00-21.00.

Og det var D A N MA RK
- og det var D A N MA RK

- OLÉ OLÉ OLÉ ...

Vi glæder os til at se alle både nye og
gamle spejdere.

Fodboldfeberen ramte både store og små i
Daginstitutionen Trekløveren, da De danske
drenge spillede VM i fodbold.

Sammen rykker vi verden - med vilje.
KFUM-spejderne giver børn og unge mod
til sammen at tage ansvar for en bedre
verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring,
som er attraktive for flere børn og unge.
Det betyder, at den enkelte spejder føler
sig stolt over og anerkendt for at gøre en
forskel.

I vuggestuen havde vi fodbolddag – vi sang
slagsange, fik malet flag på kinderne, vi malede sorte prikker på hvide paptallerkener, så
de kom til at ligne fodbolde og havde et væld
af forskellige bolde med på boldbanen, hvor
vi spillede bold en hel formiddag. Børnene
var så stolte af deres flag på kinderne – de så
sig i spejlet op til flere gange og var nødt til
at sove middagslur med dem på, så de kunne
vise det til deres forældre, når de blev hentet.
I børnehaven havde de flag på kinderne,
når Danmark havde kampdag, og de sang
”Og det var Danmark.. Og det var
Danmark… Olé olé
olé…”.
Ærgerligt at glæden
ikke varede længere
end til ottendedelsfinalen, men tak for
underholdningen
til Danmarks Herrelandshold.
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S K A N D E R U P VA L G M E N I G H E D
BYDER VELKOMMEN TIL

vinterens foredragsrække
Det overordnede tema for vinterens 3 foredrag bliver:

”FOLKELIV OG KRISTENDOM”
Til belysning af emnet er det lykkedes os at få
nedenstående interessante foredragsarrangementer ”i hus”.

styr man kan have på sit liv. Det betyder, at vi
ofte tynges af skyldfølelse, hvor vi slet ingen
skyld kan have - f.eks. i forbindelse med alvorlig
sygdom. Og vi har glemt, at sårbarhed kan være
frugtbar.
Alle nyfødte er helt magtesløse, og det kommer
der et liv ud af!
Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i
clinch med det moderne liv, med skyld og skam
og illusionen om det perfekte menneske – og
med den indbildte magt over livet, der forårsager stress og mørketanker.
Foredraget afholdes på Skanderup Efterskole.

Søndag d. 28. oktober kl. 14.00
Præst – guitarist – sanger, Jørgen Gleerup:

" G L Æ D E N S O R G E N O G LY K K E N "
Et causeri over menneskelivet i glæde og
smerte.
Egne erindringer fra sidste halvdel af det tyvende århundrede og danske fortællinger i prosa
og lyrik fra Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig til Benny Andersen og Anne Linnet.
En fortælling om nærvær og
fravær, lykke og ulykke, om
det at få og det at miste – om
himlens og jordens kærlighed.
Programmet kædes sammen
af en række sange til eget
guitarakkompagnement
samt fællessange.
Foredraget afholdes på
Forbundsskolen.

Søndag d. 27. januar kl. 14.00
Ide- og videnskabshistoriker
Hans Henrik Hjermitslev:

"JAKOB KNUDSEN OG
DET MODERNE"
Grundtvigianisme, realisme og darwinisme omkring år 1900.
Under kulturkampen omkring år 1900 stod
præsten og digteren Jakob Knudsen og mange
andre frisindede grundtvigianere i spændingsfeltet mellem kristendom og modernitet. Jakob
Knudsen og vennerne Valdemar Brücker og
Holger Begtrup tog udfordringen op og diskuterede ivrigt den moderne realistiske litteratur og
kontroversielle fritænkere som Georg Brandes
og Charles Darwin.
Dette resulterede i en nytænkning af den
grundtvigske arv, der fik afgørende indflydelse
på kristendommen i Danmark.
Foredraget afholdes på Skanderup Efterskole.
For yderligere oplysning kan Axel Jessen kontaktes på 60181699.

Søndag d. 25. november kl. 14.00
Sognepræst Preben Kok:

"SLIP LIVET LØS"
Preben Kok gør i sit nye kampskrift, "Slip livet
løs", op med en række givne forestillinger og
vaner, som forhindrer lysindtrængningen i det
moderne menneskes liv. Han mener bl.a., at vi
har en urealistisk forestilling om, hvor meget
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Kom ind og lad dig inspirere
Mode
til den
stilbevidste
kvinde
Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 53 55 75 73

KOLOFON
Budstikken – Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe
Bestyrelsen:
• Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9,
tlf. 4058 3726
• Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5, tlf. 2971 5852
• Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej
4B, tlf. 4025 9910
• Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5,
tlf. 6074 4550
• Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen,
Kastanie Allé 47, tlf. 4076 4682
• Sekretær/suppleant: Berit Helth, Svinget 9,
tlf. 5189 0634

Medlemskab: Det koster kun kr. 100,–
at være medlem af Budstikken og bladet
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning.
Medlemskab kan tegnes ved at indbetale
kr. 100,- på en af følgende konti:
• konto 1551 60001995 – Danske Bank
• 7040 1532364 – Sydbank
• 75614 Mobilepay – angiv dit vejnavn og
hus nr. i beskedfeltet.

Har du ikke fået Budstikken? Ring straks til Alice Stub
på tlf. 2971 5852 (eller en anden i bestyrelsen) så det
kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan
også læses på hjarup.dk og skanderup.infoland.dk

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: L und&Mus Grafisk Design,
Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup,
Mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2018: 25. oktober 2018
Generalforsamling: Maj 2019

Mail-adresse: Indlæg, billeder, artikler og datoer for
arrangementer til kalenderen kan sendes på mail:
budstikken2010@gmail.com
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MODETØJ
TIL ALLE
KVINDER

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

STR. 34 - 56
Torvet 8 · 6580 Vamdrup

✆ 2872 3822

✉ info@berg-bove.dk

BERGogBove

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.
Vi håber, at I også fremover vil støtte vores lille
blad med en annonce eller et medlemskab som
danner grundlaget for bladets eksistens.
Vi ønsker alle en
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!
ring til Bent Poulsen
p å t l f. : 2 7 1 2 2 3 1 7 f o r f l e r e
oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k
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Til DM med
unicykling
i Aalborg
Af Lene Svendsen

DESIGNPROJEKTERING
DOKUMENTATION
BELYSNING

I weekenden den 24.-26.
august blev der afholdt DM i
trial og stadion dicipliner for
Unicyklister.
Vi deltog med 4 cyklister,som
alle har klaret sig rigtig flot.

Din lokale elektriker i Skanderup

Ivan Klysner Baltsersen

autoriseret el-installatør

INSTALLATION +45 4097 3888
designelektrikeren@gmail.com
ENERGIRÅDGIVNING
IDÉ - DESIGN
PROJEKTERING AF LYS
14

Lørdag var der konkurrence i iuf bane (keglebane), trial (hop på paller) og længdespring.
Trial er en fantastisk disciplin at se på. Der bliver
hver enkelt deltager udfordret til sit yderste,
Med over 30 år i el-branchen
men mange rykker også sine grænser.
og lokal montør
i Hjarup,
Til længdespring
fik Aksel
til stor overraskelse
en sølvmedalje
etservicere
spring på 1,9 m – vel og
er vi klarmed
til at
mærke på et hjul og med kontrol over cyklen i
landingen. Rigtig flot.
■ Installationer
Søndag blev der afholdt konkurrencer i 100 m,
hos
private
400 m, en
fod,
wheelwalk og holdstafet. Her var
■
Solcelleanlæg
alle 4 deltagere i gang og de gjorde det rigtig
flot alle
■ sammen.
Ventilationsanlæg
Når man
kommer i mål lidt efter de andre, kan
■ Energioptimering
man godt se det som et nederlag, men når en
■ Industriinstallationer
verdensmester så anerkender ens tid, så bliver
■ Programmering
man alligevel
stolt af sin tid.
■
Udvikling
Selvom weekenden af
går med konkurrencer, så er
der god PLC-programmer
tid til at udveksle fif og hjælpe hinanden. En
hockeykamp blev der også mulighed for.
■ Styringer
Alt i alt en dejlig oplevelse for os alle. Og når
■ Robotter
man så oven i købet tager 2 bronze og 3 sølvmedaljer med hjem, som Aksel gjorde, så er man
ekstra stolt.

AB ELECTRIC A/S

DØGNVAGT
AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

INPRINT i Kolding trykker
Budstikken
TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK

tlf.nr.: 7550 3131
75 50 31 31 · info@inprint.dk · inprint.dk
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HB7

FARVELADEN
Børneklub ved Hjarup Kirke. Det er for dig, der
er mellem 4 og 8 år. i mødes fredage i lige uger
kl. 16-17.30 i Kirkeladen på Hjarupbyvej 7.
Vi hygger, leger og laver kreative aktiviteter.

Klub ved Hjarup Kirke for 3. til 5. klasse.

D. 24.

AUGUST
Det store byløb i Hjarup.

SEPTEMBER
D. 07. 	Vi laver efterårspynt til Kirken og maler
på strandsten. (Måske du skal til Stranden i din sommerferie, så kan du samle
sten og tage med i ”Farveladen”.)
D. 23. 	Kl.10.30. Høstgudstjeneste i Spejderhuset. Tag gerne faster, tante, onkel,
bedste, nabo og selvfølgelig din famile
med.
Fællesspisning efter Gudstjenesten til 20
kr.
Har du frugter eller blomster i haven
kan du tage den med som offergaver
som bliver solgt efter Gudstjenesten.

AUGUST
D. 23.	Vi skal på løb og fejre HB7´s
fødselsdag.
SEPTEMBER
D. 06.	”SKYD-NAK-ÆD”
D. 23.	Kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Spejderhuset. Tag gerne venner og familie med.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning til 20 kr.
Har du frugt/grønt i haven kan du tage
det med som offergave som bliver solgt
efter Gudstjenesten.
OKTOBER
D. 04. ”Flyve med de skøre”
D. 07.	Kl. 14: Sæt stort kryds i kalenderen søndag d. 7. okt.
	Tryllekunstneren Kenneth Baun kommer
til Hjarup, hvor han tryller og fortæller
historie i Kirken. Glæd dig det bliver
Stort!!! Efter Trylleshowet er der kage i
”Kirkeladen”.
D. 18. Vi holder ferie

OKTOBER
D. 05. 	Vi laver flotte efterårsdekorationer.
D. 07. 	Kl.14: Sæt stort kryds i kalenderen. Tryllekunstneren Kenneth Baun kommer
til Hjarup, hvor han tryller og fortæller
historie i Kirken. Glæd dig det bliver
STORT!!! Efter Trylleshowet er der kage
i ”Kirkeladen”.
D. 19. Vi holder ferie.

NOVEMBER
D. 01. ”Vis hvad du kan”
D. 15.	Juleafslutning. Tag 2 små gaver med
max 20 kr.

NOVEMBER
D. 02. 	”Bag og Smag”.
D. 16. 	Kreativt Julepynt til kirken.
DECEMBER
D. 02. 	Adventgudstjeneste. ”Farveladen”
synger sammen med Camilla.
Efter Gudstjenesten tænder vi
byens juletræ ved Mejeriet,
hvor der kan købes æbleskiver.

DECEMBER
D. 02. Adventgudstjeneste.
	Efter Gudstjenesten tænder vi
byens juletræ ved Mejeriet,
hvor der kan købes æbleskiver.
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Skt. Hans i Skanderup
dige arrangementer i form af økonomisk støtte
til telt, band mm.

Af Karina Vestergaard Tønder
Dette års Skt. Hans blev fejret på behørig vis.
Der var sat telt op, som kunne skærme for vejret,
som ikke helt var med os.
Man kunne købe grillmad, div drikkevarer, kaffe
og kage - og bageren kom med lækre pølsebrød.
Rune Peitersen holdt en super båltale, før bålet
blev tændt og heksen blev sendt afsted.
Derefter var bandet Taurus med til at skabe
yderligere god stemning med super musik.
Hele aftenen var præget af en god og hyggelig
stemning og mange deltagere.
Det hele kunne lade sig gøre, fordi der var hjælp
og støtte til projektet fra frivillige, fra Landsbyforeningen og ikke mindst fordi en hel række
lokale virksomheder og privatpersoner havde
været så generøse at støtte aftenen og fremti-

Vi siger 1000 tak til jer alle:
• KEMEK v/Keld Aagard Jensen
• Kastanie Allé Service v/Michael Vestergaard
Tønder
• Simon Simonsen
• Husfeldt Byg v/Paw Husfeldt
• Entreprenørgården v/Morten Thomsen
• Book En Tømrer v/Daniel Kjær
• Jacob Christiansen
• Familiecentret Pyramiden v/Linda Husfeldt
• Treso S/S
• Sydjysk Naturpleje v/Brian Baden Hansen
Mvh. Landsbyforeningen.
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U D TA L E L S E F R A

Skolebestyrelsen
på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
giver struktur og ro, og bidrager til, at eleverne
dagligt interagerer med hinanden, får et stort
kendskab til hinanden, spejler sig i hinanden og
betragter hinanden som ligestillede med hver
deres unikke personlighed. Samtidig underviser
flere af Forbundsskolens lærere i både specialklasser og almenklasser, og har et tæt fagligt
samarbejde, der øger muligheden for faglig
sparring og som øger kendskabet til alle elevers
individuelle behov både læringsmæssigt og
socialt. Dette bidrager til en glidende og naturlig
inklusion af specialklasseeleverne i almenundervisningen i de tilfælde, hvor det kan bidrage til
at sikre en faglig- og social progression for den
enkelte elev.
Vi oplever en høj tolerance og accept af hinandens forskelligheder imellem eleverne på
Forbundsskolen, og vi oplever, at eleverne også
tager selvstændige initiativer til at inkludere hinanden i de sociale aktiviteter, f.eks. i frikvartererne og til fælles sociale aktiviteter, hvor eleverne
ikke bemærker, hvem der er fra en specialklasse
og hvem der er fra en almenklasse. Hos os er
alle én enhed og ét fællesskab! Præcis dét er en
læring for alle elever, og skaber stor værdi for
den enkeltes sociale udvikling – og ikke mindst
for den enkeltes faglige udvikling.
Vi er stolte af elevernes mangfoldighed og
inkluderende medmenneskelighed på Forbundsskolen, og vi tror på, at det øger læringsforudsætningerne og lysten til at lære for den enkelte
elev. Vi ser i hverdagen og i tests, at eleverne
i både specialklasserne og almenklasserne har
en høj faglighed med en fortsat meget positiv
progression. Vi er stolte af vores elever, og af
den måde Forbundsskolen tilrettelægger sociale
aktiviteter og læringsaktiviteter på, og vi mener,
at det ér det rigtige for både specialeeleverne
og almeneleverne at bevare specialklasserne på
Forbundsskolen.

Af Chalotte Fagan, formand for skolebestyrelsen
på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Skanderup den 23. august 2018
Det er med meget stor glæde og med stor tanke
på styrkelsen af fagligheden og trivslen hos eleverne i både specialklasserne og almenklasserne
på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, at skolebestyrelsen har erfaret, at Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet ikke, at henstille til at
flytte specialklasserne fra Forbundsskolen.
Ifølge Undervisningsministeriet gælder det for
alle elever, at vi skal skabe en folkeskole, der
støtter eleverne til at blive så fagligt og socialt
dygtige, som de kan. Dette gælder for elever i
specialklasser, såvel som for elever i almenklasser.
At folkeskolen tilbyder specialundervisning, der
tilrettelægges med hensyntagen til det enkelte
barns læringsforudsætninger, og som samtidig indbyder til en inklusion, der understøtter
specialelevens mulighed for at deltage i elevfællesskabet, hvor alle elever uanset læringsforudsætninger bliver en så stor del af det faglige og
sociale fællesskab, som det er muligt, og at dette
bidrager til en faglig progression og social trivsel
hos alle elever. Derfor er det helt centralt, at elever i specialklasser ikke udskilles til særlige større
enheder, hvor inklusion vanskeliggøres og hvor
det tværfaglige elevfællesskab mistes. Undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at
når undervisningslokaler for hhv. specialklasser
og almenklasser er placeret tæt på hinanden,
giver det et bedre samspil imellem eleverne og
imellem underviserne. Forbundsskolen har en
størrelse, som gør det overskueligt for eleverne
i både specialklasserne og i almenklasserne at
skulle forhold sig til hinanden og til omgivelserne. De fysiske rammer og tilrettelæggelsen
af læringsaktiviteter og fælles sociale aktiviteter
19

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

TRIM SERVICE A/S
Østergade 1 · 6580 Vamdrup
tlf. 75 58 23 23

Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning

Torvet 3 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 7556 9900
6580@nybolig.dk

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding
Tlf. 7552 1219

SÆT KRYDS I KALENDEREN
BUDSTIKKEN INVITERER
TIL FOREDRAG
MED SØREN VESTER
TORSDAG DEN
4. OKTOBER KL. 19.00
I AULAEN PÅ
FORBUNDSSKOLEN

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

Taulov:

Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk
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TRUST LIFE
V/ Christian Aagaard Christensen
Marievænget 10, Skanderup
Telefon: 3076 0579
Mail: christian@trustlife.dk
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Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Men hvorfor lade os begrænse af vores
intellekt? Hvorfor ikke tro og have tillid til, at vores liv rummer meget mere,
end det vi i dag er i stand til at forklare?
Hvorfor ikke stole på det, vi oplever og
mærker sker i og omkring os? Jeg ved, at
jeg tror på healing. Jeg ved, at jeg oplever effekter af mine behandlinger, som
aldrig vil kunne dokumenteres naturvidenskabeligt. Og alligevel vælger jeg at
have tillid til, at det virker. Hokus pokus?
Nej! Svært at forstå? Helt bestemt! (nærmest umuligt…) Simpelt? Meget! Men
vigtigst af alt, så virker det!
Derfor har jeg startet ”Trust Life” – tillid til livet, hvor jeg gennem healing
og coaching behandler både fysiske og
psykiske forstyrrelser. Jeg har rigtig gode
erfaringer med blandt andet stressforløb,
drenge med ADHD, migræner, angst, for
højt blodtryk, tics, uro i kroppen, tennisalbue, iskiassmerter, søvnproblemer.
Jeg har også tanker om workshops og
foredrag – men mere om det, når jeg har
det klar. Du er meget velkommen til at
kontakte mig på telefon 3076 0579 for
at høre mere eller bestille en tid. Du kan
også få information på www.trustlife.dk
eller www.facebook.com/trustlife. Tør du
tro det?

By Rasmussen

Når jeg bliver spurgt, hvad healing er
og hvordan det virker, svarer jeg noget
i retning af, at healing er alternativ behandling, hvor jeg kanaliserer en universel livsenergi, der er helbredende ved at
skabe ro og balance i dit energisystem.
Men sandheden er, at det ved jeg i virkeligheden ikke – men jeg har en meget
stærk oplevelse af, at det er det, jeg gør.
Og derfor giver jeg mig selv lov til at tro
på det.
At give sig selv lov til og være bevidst
om, at tro på noget, står i skarp modsætning til vores accepterede naturvidenskabelige tankegang, hvor effekter skal
dokumenteres i form af valide resultater
i standardiserede undersøgelser. Og
hvis ikke årsagen kan dokumenteres og
forklares, accepterer videnskaben ikke
effekten. På den måde begrænses vi af
vores intellekt til at tro, at vi ved. Kun
det vi intellektuelt er i stand til at forstå
og forklare ”eksisterer” og resten er i
bedste fald Hokus Pokus og i værste fup
og svindel.

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

manipulation og fup og fiduser?

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

Healing
- Hokus Pokus

Uge 40

Hold dig opdateret
med Budstikken

Mandag

d. 01.10.

Tirsdag

d. 02.10.

Onsdag

d. 03.10.

Torsdag

d. 04.10.

Fredag

d. 05.10.

Uge 35
Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 til 20.00 HB7: ”Flyve med
de skøre”
Kl. 19.00 Budstikken inviterer til
foredrag med Søren Vester på
Forbundsskolen.
Kl. 16-17.30 Farveladen: Vi laver flotte
efterårsdekorationer.
Kl. 18.00 Efterårsfest i Skanderup

Mandag

d. 27.08

Tirsdag

d. 28.08.

Onsdag

d. 29.08.

Torsdag

d. 30.08.

Lørdag

d. 06.10.

Fredag

d. 31.08.

Søndag

d. 07.10.

Lørdag

d. 01.09.

Kl. 14 Tryllekunstneren Kenneth Baun
kommer til Kirkeladen i Hjarup

Søndag

d. 02.09.

Mandag

d. 08.10.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 09.10.

Onsdag

d. 10.10.

Kl. 10.00-12.00 Unicykling i gymnastiksalen på Forbundsskolen – for alle
aldre og hele familien – kom og prøv!

Uge 41

Uge 36
Mandag

d. 03.09

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 04.09.

Torsdag

d. 11.10.

Onsdag

d. 05.09.

Fredag

d. 12.10.

Torsdag

d. 06.09.

Lørdag

d. 13.10.

Fredag

d. 07.09.

Søndag

d. 14.10.

Lørdag

d. 08.09.

Uge 42

Søndag

d. 09.09.

Mandag

d. 15.10.

Tirsdag

d. 16.10.

Onsdag

d. 17.10.

Torsdag

d. 18.10.

Fredag

d. 19.10.

Lørdag

d. 20.10.

Søndag

d. 21.10.

Kl. 16-17.30 Farveladen: Vi laver
efterårspynt

Uge 37
Mandag

d. 10.09.

Tirsdag

d. 11.09.

Onsdag

d. 12.09.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup

Torsdag

d. 13.09.

Fredag

d. 14.09.

Lørdag

d. 15.09.

Uge 43

Søndag

d. 16.09.

Mandag

d. 22.10.

Tirsdag

d. 23.10.

Onsdag

d. 24.10.

Torsdag

d. 25.10.

Fredag

d. 26.10.

Lørdag

d. 27.10.

Søndag

d. 28.10.

Kl. 14.00 Skanderup Valgmenighed
Foredrag med præst, guitarist og
sanger, Jørgen Gleerup på
Forbundsskolen

Mandag

d. 29.10.

Kl. 17.00 Løb fra Mejeriet med Hjarup
Runners

Tirsdag

d. 30.10.

Onsdag

d. 31.10.

Torsdag

d. 01.11.

Fredag

d. 02.11.

Uge 38
Mandag

d. 17.09.

Tirsdag

d. 18.09.

Onsdag

d. 19.09.

Torsdag

d. 20.09.

Fredag

d. 21.09.

Lørdag

d. 22.09.

Søndag

d. 23.09.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 19.00-23.00 Discofest i Hjarup
Mejeri
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste + fællesspisning i Spejderhuset

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Deadline på Budstikken

Uge 44

Uge 39
Mandag

d. 24.09.

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag

d. 25.09.

Onsdag

d. 26.09.

Torsdag

d. 27.09.

Fredag

d. 28.09.

Lørdag

d. 29.09.

Lørdag

d. 03.11.

Søndag

d. 30.09.

Søndag

d. 04.11.

Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
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Kl. 9.00 – 11.30 Onsdagsklubben i
Kirkeladen i Hjarup
Kl. 18.30 til 20.00 HB7: ”Vis hvad du
kan”
Kl. 16-17.30 Farveladen: ”Bag og
Smag”.

Hjertestarter
udbringer
Af Bodil Høeg
Udbringere er personer, der kan komme løbende med hjertestarteren ved et hjertestop. Jo
hurtigere hjertestarteren når frem, jo større er
chancen for overlevelse. Udbringere er derfor
helt centrale, når vor hjertestarter skal være
med til redde liv.
I Hjarup hænger hjertestarteren på muren ved
Mejeriet i Hjarup.
Vil du være HJERTESTARTER UDBRINGER, så
skriv en mail på boh@bciaps.dk eller sms til
60744550 til Bodil Høeg med navn og telefonnummer. Du bliver registreret som udbringer
hos Trygfonden på vores hjertestarter og
medarbejderne på 1-1-2-vagtcentralen kan
kontakte dig, hvis der er brug for det. Jo flere
vi er registreret, jo bedre.

BØRNE
DISKO
I HJARUP
LANDSBYFORENINGEN
I HJARUP INVITERER TIL
BØRNEDISKO PÅ MEJERIET
Fredag d. 21. september kl. 19.00-23.00.
Alle børn fra 0. klasse til og med 6. klasse
er meget velkomne til en aften med hygge,
disko, dans, konkurrencer og meget mere.
Prisen er 50 kr. pr. person og tilmeldingen
foregår ved at betale via mobilepay på
mobil 22 83 26 74. Husk at skrive barnets
fulde navn i beskeden.
Sidste frist for tilmelding er d. 16/9.
Vi glæder os til at se jer!
De festligste hilsner fra
Landsbyforeningen

God tur til Bloksbjerg ...
	UUuuuh hvor var vi i Daginstitutionen Trekløveren glade for,
at der var et lille ophold i den danske sommertørke og afbrændingsforbuddet blev ophævet for en kort bemærkning,
så vi kunne nå at sende vores heks godt til Bloksbjerg.
Af gammelt tøj og nylonstrømpebukser var heksen blevet lavet af flittige vuggestuebørn.
Vi sang ”Heksemutter” for hende, inden vi satte ild til hendes skørter og
sendte hende godt afsted. Hun brændte så fint og vi håber hun havde
en god tur.
Der skulle mange snakke til, om hvorfor sådan en ”fin” heks skulle
brændes, men alt i alt var det en hyggelig dag, som sluttede af med
pølser og brød i solskinsvejret.

S K O L E S TA R T P Å

Forbundsskolen
Mandag den 13.august var der skolestart for Forbundsskolen elever og
ansatte. Traditionen tro var der morgensang ved flagstangen. Forældre til
de yngste elever er hvert år inviteret
til at være med i den første lektion,
hvorefter der serveres kaffe og te på
gangen, inden hverdagen også går i
gang for dem.
I år sagde vi goddag til 12 nye børn
i 0.klasse og 5 nye børn i specialklasserne samt 4 nyansatte voksne Mai,
Camilla, Peter og Bjarne, som alle hovedsagligt er at finde i specialklasserne.
Om fredagen synger vi fødselsdagssang for de børn, der har haft fødselsdag i ugens løb. Den første fredag i det
nye skoleår var der 21 børn, der fik en
sang, så alle uanset fødselsdag i sommerferien bliver fejret med sang.

